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Expressz védjegyszűrés

Annak érdekében, hogy a gazdasági élet szereplői gyorsan válaszolhassanak az üzleti 
élet kihívásaira, és az innovációs folyamat egyes szakaszaiban meghozandó döntése-
ik megalapozottak legyenek, szükségük van releváns iparjogvédelmi információkra.

Az expressz védjegy-hasonlósági vizsgálat egyszerű, gyors és felhasználóbarát hozzá-
férést biztosít a védjegyekre vonatkozó adatokhoz.

A vizsgálat igénybevétele javasolható
• védjegybejelentés benyújtása előtt annak érdekében, hogy a bejelentő képet 

kapjon arról, milyen megjelölések lajstromozása van folyamatban, illetve mely 
megjelölések állnak védjegyoltalom alatt. Ebben az esetben az információ tám-
pontot adhat annak eldöntéséhez, érdemes-e a megjelölést bejelenteni lajstro-
mozásra.;

• akkor, ha a bejelentő el szeretné kerülni, hogy egy megjelölés használatával (pél-
dául egy új cégnév vagy doménnév kiválasztása során) mások védjegyoltalomból 
eredő jogait megsértse, illetve ha tájékozódni kíván, hogy nem kell-e fellépnie jo-
gai védelmében egy védjegy lajstromozása vagy egy már lajstromozott védjegy 
ellen..

Az Express védjegyszűrés azonnali, helyben teljesített szolgáltatás, a vizsgálat ered-
ménye is helyben kerül átadásra. A megrendelés befogadásának feltétele a szolgálta-
tási díj Ügyfélszolgálati Osztályon, helyben történő megfizetése.

Az Express védjegyszűrés „szó-megjelölések” (szavak, szóösszetételek, személynevek, 
jelmondatok, betűkből és/vagy számokból álló karaktersoro-zatok) hasonlósági vizs-
gálatára terjed ki.

Az átadásra kerülő vizsgálati eredmény tájékoztató jellegű. A védjegyek és a földrajzi 
árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény szerinti bejelentési és egyéb eljárások 
lefolytatását semmilyen módon nem befolyásolja, illetve az a jogszabály szerinti eljá-
rási cselekmény kiváltására vagy helyettesítésére nem alkalmas.

A szolgáltatás megrendelhető az SZTNH Ügyfélszolgálatán (1054 Budapest, Akadé-
mia u. 21.; nyitva tartás: hétfő, kedd, csütörtök: 9–13 h, szerda: 10–18 h, péntek 9–11 h). 
A megrendelőlap a szolgáltatási árakkal és kiegészítő információkkal együtt elérhető 
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlapján (www.sztnh.gov.hu) vagy személye-
sen beszerezhető az Ügyfélszolgálaton. 
További információ az ingyenesen hívható 06 80 345678 telefonszámon.
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Védjegyszolgáltatások



 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tölti ki! 
 
Megrendelés azonosító szám: ETM …../ 201… 
 

Díj fizetve 
Budapest, 201…… hó …….. nap ………..…………………… 
                                                                        ügyintéző 
 

Kutatási azonosító szám: 
 

MEGRENDELŐLAP 
Expressz védjegyszűréshez 

 

I. A megrendelő adatai: 
 Név/cégnév:* ..............................................................................................................  
 Lakcím/székhely:* ...................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................  
 Telefon:..............................................  Fax: ................................................................   
 E-mail: .......................................................................................................................  
 
II. A megrendelés adatai * 

1. A védjegyszűrést a következő megjelölésre kérem: 
szó:  ..........................................................................................................................  
szóösszetétel: ………………………………………………………………………… 
jelmondat: ……………………………………………………………………………. 
betű/szám kombináció: ………………………………………………………………. 
 

2. A védjegyszűrést a következő, Nizzai Osztályozás szerinti áru- és szolgáltatási 
osztályokban kérem** : ……………………………………………………………. 

 
III. Egyéb:  ...........................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
  
 
Kijelentem, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának az e szolgáltatás nyújtására 
irányadó Általános Szerződési Feltételeit és az ahhoz kapcsolódó árjegyzéket megismertem, 
és az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem el.  
 
 
Kelt: ……………….., 201 …………… hó  …… nap 

 
……..…………………………….. 

a megrendelő (cégszerű) aláírása 
 
 
IV. A védjegyszűrés eredményét átvettem 
 
Kelt: ……………….., 201 …………… hó  …… nap 
 

……..…………………………….. 
        a megrendelő aláírása 

 

 
* A sorok, illetve pontok kitöltése kötelező! A megrendelőlapot kérjük jól olvashatóan, nyomtatott betűkkel kitölteni. 
** A Nizzai Osztályozás szerinti áru- és szolgáltatási osztály(ok) megtalálhatók: 

(http://sztnh.gov.hu/adatbazisok/nizzai_osztalyozas.html).  

 


